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HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI (KÖZÉPISKOLA)
Házi feladat a tananyag feldolgozásának menetében minden olyan feladat, amelyet a tanítási
időn kívül otthon, vagy kollégiumban egyéni munkával végeznek a tanulók.
Az oktatási folyamat megtervezésénél az új ismeretek közvetítése, elsődleges rögzítése és
alkalmazása a tanítási órákon kell, hogy megvalósuljon. Az ismeretek megszilárdítása, emlékezetbe vésése, valamint további gyakorlása a tanulók otthoni feladata.
Az egyes házi feladatok olyan jellegűek is lehetnek, amelyek nem a megtanult ismeretekhez
kapcsolódnak, hanem a következő órán elvégzendő munkát készítik elő, anyaggyűjtéssel,
megfigyeléssel, vagy amelyek során valamely terjedelmes anyagrésznek önálló, gyakran
alkotó jellegű feldolgozását megszabott határidővel kérik számon. Ilyen lehet a házi olvasmányok feldolgozása, házi dolgozatok készítése, mérési adatok jegyzőkönyvben történő
feldolgozása, a mérési adatok kiértékelése.
A nagyobb volumenű házi feladatok kiadását az osztályban tanító tanárok az osztályfőnök
közreműködésével kötelesek egyeztetni, elkerülve a tanulók túlterhelését az egyes tantárgyak rendszeres tanulásának háttérbe szorítását.
A házi feladatok lehetnek egyénre szabottak, a tanulók képességeinek megfelelő, így biztosítható a differenciált foglalkoztatás, a képességek és készségek jobb hatásfokú fejlesztése.
A rendszeres házi feladatok kiadásánál a megoldáshoz szükséges időt úgy célszerű kiválasztani, hogy közepes képességű tanuló is 30 perc alatt meg tudja oldani.
A házi feladatok kiadásánál figyelembe kell venni a tanulók másnapi órarendjét, az egyes
tantárgyakból az otthoni terhelésüket. Az időigényesebb házi feladatok beadási határidejét
egyeztetni kell a más tantárgyakat oktató tanárokkal, hogy a tanulói túlterheltséget elkerüljék.
A házi feladatok kiválasztásánál a házi feladat nem lehet büntető jellegű, valamint motivációs hatással rendelkezzen, továbbfejlesztő szerepet töltsön be, és gondolkodásra késztessen.
Témazáró dolgozat egy nap csak legfeljebb kettő íratható. A témazáró dolgozat pontos időpontját a tanár köteles egy héttel korábban bejelenteni. Dolgozati időpontok ütközése esetén
az érdekelt tanároknak kell megegyezniük.
Az iskola által szervezett színházi előadásokat, valamint késő estig tartó iskolai rendezvényeket követő napokon csak témazáró dolgozatot lehet íratni, de a színházlátogatók, rendezvényen részt vevők az egyéb számonkérési formák és a házi feladat megírása alól mentesülnek.
A diákoknak joguk van osztályzásra beszedett munkáikat legkésőbb a beszedéstől számított
10 (tanítással töltött) munkanapon belül kijavítva, leosztályozva, és értékelve visszakapni.
A tanár hiányzása esetén eltelt munkanapok ebbe a 10 napba nem számíthatók bele.
A határidőn túl kijavított munkák osztályzatait a tanár csak a diák egyetértésével írhatja be
az osztálynaplóba.
Amíg a tanár a már beadott munkát nem javítja ki, osztályzásra kerülő iskolai írásbeli munkát nem készíttethet, vagy a később megírt dolgozat osztályzatát csak a diák egyetértésével
írhatja be az osztálynaplóba.

